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Trojice čisticích strojů je kompletní
Do skupiny vozidel, která využívají 

Technické služby Praha - Radotín, při-
byl v lednu další čisticí vůz. Stejně jako 
dva předchozí stroje byl i tento z deva-
desáti procent spolufi nancován z dotací 
Státního fondu životního prostředí. 

Multifunkční Avant 625 se zameta-
cím kartáčem od fi rmy Šípal byl za-
koupen za celkovou cenu 1,2 milionu 
v rámci projektu „Vyčistíme účelně 
silnice v Radotíně“ a měl by přispět 
ke snížení imisní zátěže v této loka-
litě. Nejvýznamnějším problémem 
ochrany ovzduší v Radotíně je totiž 
zvýšená koncentrace prachových 
částic a častějším úklidem moderní-
mi prostředky dojde mj. i ke zlepšení 
kvality vzduchu. 

Po dodávce nového nakladače pro 
svoz kontejnerů (plánováno na bře-
zen) bude vozový park technických 

služeb kompletní a hlavně vybavený 
moderní technikou. Technické služby, 
které jsou příspěvkovou organizací 
Městské části Praha 16, budou plně 
soběstačné a výkonnější. „Pořízením 
těchto vozů dojde ke změně koncepce 

čištění v Radotíně, neboť v posledních 
dvou letech si naše technické služby 
čisticí stroj pronajímaly. Technika bude 
častěji v ulicích a vyčistí větší počet 
ulic, než tomu bylo doposud. Přispěje 
to i k výraznějšímu snížení prašnosti 
v Radotíně,“ uvedl Mgr. Miroslav Kno-
tek, 1. zástupce starosty Městské části 
Praha 16.

Radotínský KudyKam
institucí a organizací veřejného a spole-
čenského života působících v Radotíně.
Podobný informační materiál je v tako-
vémto rozsahu a škále kontaktních in-
formací unikátní a v historii Radotína 
vydávaný úplně poprvé.

Co KudyKam na svých 32 stranách 
například nabízí:

V průběhu posledního lednového 
týdne byla do všech radotínských 
schránek zdarma distribuována nová 
informační brožura Radotínský Kudy-
Kam, kterou pro své občany a místní 
instituce připravovala Městská část 
Praha 16 v průběhu roku 2013.

Zbrusu nová publikace obsahuje ty 

nejaktuálnější informace pro rok 2014, 
jak o chodu radnice, úřadu, tak i dalších 
nejaktuálnější informace pro rok 2014, 

»  historii Radotína, »  historii Radotína, 
»  informace o samosprávě»  informace o samosprávě
    a úřadu,     a úřadu, 
»  kontakty pro případ nouze,»  kontakty pro případ nouze,
    havárií, poruch,     havárií, poruch, 
»  přehled sociálních služeb, »  přehled sociálních služeb, 
»  seznam lékařů, »  seznam lékařů, 
»  kontakty na církevní»  kontakty na církevní
   organizace,    organizace, 
»  přehled škol a kulturních »  přehled škol a kulturních 
   zařízení,    zařízení, 
»  kalendář akcí pořádaných v »  kalendář akcí pořádaných v 
    MČ Praha 16 v roce 2014,     MČ Praha 16 v roce 2014, 
»  zájmové spolky, »  zájmové spolky, 
»  sportovní kluby, »  sportovní kluby, 
»  dětská hřiště.»  dětská hřiště.

Informační brožura je v elek-
tronické podobě ke stažení na tronické podobě ke stažení na 
webových stránkách radotín-webových stránkách radotín-
ské radnice www.praha16.eu, ské radnice www.praha16.eu, 
v tištěné podobě je rovněž v tištěné podobě je rovněž 
k dostání v infostojanech ve k dostání v infostojanech ve 
všech budovách radnice v Ra-všech budovách radnice v Ra-
dotíně.dotíně.

V rámci grantů pro volnočasové 
aktivity, sport a kulturu rozdělí le-
tos Městská část Praha 16 850 tisíc 
korun. Je to o sto tisíc korun více než 
v uplynulém roce. Přidělování grantů 
ze strany radotínské radnice je tradič-
ní záležitostí, fi nance jsou udělovány 
každoročně od roku 2005.

O rozdělení prostředků v rámci 
Grantového programu v oblasti vol-
nočasových aktivit, sportu a kultury 
pro rok 2014 rozhodla Rada městské 
části Praha 16 na svém mimořádném 
zasedání 29. ledna 2014.

Radotín opět 
rozdělí granty

Další pomoc 
povodní postiženým

Městská část Praha 16 zajistila pro 
své občany, kteří byli postiženi v loň-
ském roce červnovou povodní a splňo-
vali stanovená kritéria, další fi nanční 
pomoc, tentokráte ze státního rozpočtu.

Ministerstvo pro místní rozvoj 
České republiky (MMR) vytvořilo 
program „Podpora bydlení při živelné 
pohromě“ s podprogramem „Podpora 
bydlení 2013 – krizový stav“. Účelem 
tohoto neinvestičního podprogramu 
je částečná úhrada nákladů na opravu 

Již od července 
2013 nejsou ob-
čané Zbraslavi 
a okol í  od ká-
záni v případě 
akutních zdra-
votních problé-

mů pouze na pohotovost v Motole, 
či jiné nemocnici. Ve spolupráci 
s Asociací samaritánů České re-
publiky Praha-západ se nám po-
dařilo zřídit lékařskou službu první 
pomoci (LSPP). Nyní máme za 
sebou první půlrok fungování 
a i přes tuto krátkou dobu první 
výsledky potvrzují užitečnost po-
hotovosti. Doposud bylo ošetřeno 
celkem 459 pacientů, z nichž 26 po-
třebovalo akutní transport do ne-
mocnice. Jsem přesvědčen, že tato 
čísla jsou dostatečně výmluvná.

Jak jsem řekl, provozovatelem 
LSPP je Záchranná služba Asoci-
ace samaritánů České republiky 
Praha-západ. Díky podpoře MČ 
a díky tomu, že v objektu má ope-
rační středisko a výjezdové stano-
viště sanitek, může zdravotní služ-
bu poskytovat. Odborný lékařský 
personál zajišťuje neodkladnou 
akutní péči a v případě potřeby je 
ihned zajištěn transport do jiného 
zdravotnického zařízení.

Tato služba není omezena jen 
pro občany Zbraslavi a statistiky 
potvrzují, že službu využívají ve 
značné míře i okolní MČ a obce 
ze Středočeského kraje. Věřím, že 
tyto nám pomůžou s fi nancování 
provozu LSPP, protože je využí-
vají i jejich občané.

Věřím, že LSPP zůstane na 
Zbraslavi i nadále zachována, ale 
zároveň přeji všem, aby jejích slu-
žeb nemuseli nikdy využít.

LSPP pro děti i dospělé je k dispo-
zici v objektu DsPS U Včely 1442, 
provozní doba je v pondělí až pátek 
od 18.00 do 22.00 hodin, v so-
botu, neděli a o svátcích od 9.00 
do 22.00 hodin.

2013 nejsou ob-
čané Zbraslavi 
a okol í  od ká-
záni v případě 
akutních zdra-
votních problé-

mů pouze na pohotovost v Motole, 

I v letošním roce radotínská radnice, 
konkrétně Rada MČ Praha 16 svým 
usnesením z 29. ledna, vyhlásila pravidla 
Grantového programu na podporu volno-
časových aktivit, sportu a kultury, určené-
ho pro nestátní obecně prospěšné a nezis-
kové organizace, fyzické i právnické osoby 
a školní kluby se samostatně vedeným 
účetnictvím. Grant je zaměřen cíleně na 
podporu vlastní činnosti organizací nebo 
právnických či fyzických osob pracujících 
na území MČ Praha 16 - Radotín.

Smyslem je především fi nančně pomoci 
organizované činnosti oddílů, které se za-
měřují na práci s mládeží anebo svojí akcí 
či akcemi propagují MČ Praha 16 v rámci 
hl. města Prahy, republiky anebo dokonce 
na mezinárodním poli. Dnes již můžeme 
hovořit o tom, že se jedná o systematic-
kou a dlouhodobou podporu důležitých 
aktivit na území Radotína, které rozšiřují 
možnosti volnočasového vyžití pro všech-
ny kategorie. To, že strategickou věkovou 
skupinou jsou pak především oddíly pra-
cující s mládeží, je logické. 

Od roku 2005, kdy byl grantový program 
vyhlášen a z rozpočtu MČ Praha 16 byla teh-
dy uvolněna fi nanční částka 300 tisíc Kč, 
se v posledních čtyřech letech – díky 
dobrému hospodaření MČ Praha 16 – 
rozdělované fi nance více jak dvaapůlkrát 
navýšily. V aktuálním roce se tak bude po 
28. únoru, kdy končí termín pro podávání 
žádostí, rozdělovat rekordní částka ve 
výši 850 tisíc Kč, tedy o 100 tisíc Kč více 
jak v minulém roce. Spolu s investič-
ními granty pro radotínské organizace 
na rekonstrukce a modernizace jejich 
nemovitosti a zařízení anebo těch, které 
mají dlouhodobě pronajaty od Městské 
části Praha 16, vypsaných v roce 2010 
a z důvodů pomoci oddílům při odstraňo-
vání povodňových škod i v roce 2013 bylo 
z rozpočtu MČ Praha 16 za posledních pět 
let rozděleno více jak 5,5 milionu Kč.

Díky fi nanční pomoci mohly oddíly, 
soubory či kluby v předchozích letech 
pořídit nová vybavení, zajistit náklady spo-
jené s činností nebo organizací aktivit, byla 
podpořena účast radotínských sportovců 
na vrcholných soutěžích nebo bylo při-
spěno na organizaci unikátních akcí jako 
je lakrosový Memoriál Aleše Hřebeského, 
Radotínské rodeo či červnová Neckyáda.

Věřím, že i v závěru letošního roku, 
kdy se bude sestavovat rozpočet na rok 
2015, bude fi nanční situace díky zodpo-
vědnému hospodaření příznivá a objem 
uvolněných fi nančních prostředků bude 
minimálně stejný jako v tomto roce. 

Obecné podmínky grantového pro-
gramu, detailní harmonogram a formu-
láře žádostí jsou zveřejněny na webových 
stránkách MČ Praha 16 www.praha16.eu.


